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23  listopada 2020 
 

Program edukacyjny dla przedszkoli: 

 

„Przedszkolaku – przyroda Cię potrzebuje” 
 

 

Na spotkaniach działu edukacji określiliśmy cele, narzędzia i adresatów 

naszej działalności. Do zdefiniowanych przez nas grup naszych adresatów 

należą miedzy innymi mieszkańcy karkonoskich gmin i okolic, a także dzieci  

i młodzież (od przedszkolaków po licealistów). Wśród naszych licznych 

narzędzi edukacyjnych są zajęcia, prelekcje, pogadanki, akcje edukacyjne  

i patronaty. I właśnie przy wykorzystaniu tych narzędzi proponujemy program 

skierowany do wyżej wymienionych odbiorców. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 

2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1679),  dzieci realizujące wychowanie 

przedszkolne objęte są podstawą programową  

w zakresie dotyczącym budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, 

przyrodniczym i technicznym oraz rozwijania umiejętności prezentowania 

swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, jak również zapewnienia 

dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego (ogólne), należy wspomagać 

rozwój, wychowywać i kształcić dzieci między innymi w obszarach takich jak: 

pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń oraz wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.  

 

Nasz program przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających naukę –  

w pierwszym etapie edukacji. Może być realizowany w przedszkolach 

publicznych i prywatnych w grupach małych dzieci.  

Celem programu jest zapoznanie dzieci i nauczycieli z określonymi tematami za 

pomocą metod i technik nauczania oraz form pracy, dzięki którym mali 

uczniowie w sposób aktywny, a więc ciekawy, ,,zanurzać się” będą w świecie 

przyrody. Program zawiera opis koncepcji, celów ogólnych i szczegółowych, 

sposoby ich osiągania oraz prezentację treści nauczania.  
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Koncepcja 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym mają empiryczne podejście do świata, 

poznają go wszystkimi zmysłami, poszerzają swoją wiedzę i umiejętności 

głównie poprzez działanie, które zawsze jest pewną formą zabawy. Dlatego 

należy umożliwić dziecku poznawanie świata i przyswajanie treści 

przyrodniczych poprzez zabawę. Ważne są ćwiczenia stymulujące 

wszechstronny rozwój dziecka. Powinny one zawierać elementy ruchu, dźwięku 

i obrazu. Dzieci w wieku przedszkolnym muszą czuć się bezpiecznie, pewnie – 

tylko w takim środowisku nauczanie przyniesie pożądane efekty. Dlatego 

powtarzalność prowadzonych zajęć jest metodą, która może dać takie rezultaty 

w odniesieniu do treści przyrodniczych dotyczących tak cennego elementu 

naszego regionu, jakim jest Karkonoski Park Narodowy.  

 

 

Czas realizacji programu 

 

W programie udział weźmie 13 przedszkoli, zaproszonych do przyjęcia 

naszego patronatu, w ramach którego proponujemy cykl 7 spotkań w roku 

szkolnym 2020/2021, w tym: 6 spotkań (od listopada 2020 do kwietnia 2021)  

w placówce dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 1 spotkanie na koniec  

(w maju) - przyjazd do naszego ośrodka (KCEE lub CI). 

 

W programie udział wezmą przedszkola z następujących gmin: 

Szklarska Poręba, Piechowice, Jelenia Góra, Podgórzyn, Karpacz, Kowary. 

Zajęcia będą prowadziły  Aleksandra Trytek, (CI Karpacz) oraz Marta Kubisiak 

(KCEE Szklarska Poręba). Zajęcia prowadzone będą  

w przedszkolach:  

CI: 

Karpacz: 

Przedszkole w Karpaczu, ul. Skrzatów Karkonoskich 1, 

Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu, ul. Okrzei 3, 

Kowary: 

Prywatne Przedszkole i Żłobek Krokodyl Schnappi ul. Wiejska 3, 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach ul. Sienkiewicza 9. 

Miłków: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny , ul. Szkolna  95 
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Ściegny: 

Ściegny 110a 

Sosnówka: 

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sosnówce, ul. Szkolna 5 

Jelenia Góra: 

Niepubliczne Przedszkole „Tuptuś”, ul. Morcinka 11 

 

 

 

KCEE: 

Szklarska Poręba: 

Przedszkole Samorządowe nr 1, ul. 1-go Maja 23 

Przedszkole Samorządowe nr 2, Os. Huty 1 

Podgórzyn: 

Przedszkole Publiczne, ul. Szkolna 1 

Jelenia Góra: 

Miejskie Przedszkole nr 11 im. Krasnala Hałabały w Sobieszowie, ul.Chopina 4 

Piechowice: 

Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pod Czerwonym Muchomorem”,  

ul. Nadrzeczna 1 

 

 

Każda placówka ma wytypować grupę starszaków (pięcio- i sześciolatki), 

dla której przeprowadzimy zajęcia. Możemy połączyć np. dwie grupy 

przedszkolne w jedną, pod warunkiem, że będą to na tyle małe grupy, że uda się 

je opanować. 

 

 

Główne cele programu: 

 

 rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą; 

 kształtowanie postawy szacunku do świata przyrody jako całości oraz do 

jego cennego fragmentu – Karkonoszy; 

 kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji 

i doświadczeń; 

 uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o rośliny i zwierzęta poprzez 

ugruntowanie wiadomości na ich temat; 

 kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska 

przyrodniczego, w tym najbliższego parku narodowego, 
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 zapoznanie z podstawowymi zależnościami między środowiskiem  

i człowiekiem; 

 nauka wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności 

człowieka; 

 kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji; 

 umiejętność działania w różnych sytuacjach przedszkolnych i poza 

przedszkolnych, poczucie przynależności do grupy przedszkolnej, 

środowiska lokalnego, regionu, kraju. 

 

Cele szczegółowe: 

 

 stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia 

otaczającej przyrody; 

 uzmysłowienie dzieciom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych  

i nasze życie; 

 uświadomienie znaczenia obiektów i zjawisk przyrodniczych; 

 zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie  

w bezpośrednim zetknięciu z przyrodą Karkonoszy; 

 aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez szukanie, 

oglądanie, opisywanie porównawcze obiektów, obserwacje, badanie, 

eksperymentowanie; 

 zaznajamianie ze zwyczajami, zachowaniem, biologią zwierząt żyjących 

na terenie Karkonoszy; 

 zapoznanie z przemianami zachodzącymi w przyrodzie w wybranych 

porach w ciągu roku; 

 zaznajamianie ze światem przyrody nieożywionej poprzez poznawanie 

skał i minerałów; 

 zachęcanie dzieci do bezpiecznego wędrowania oraz chronienia 

otaczającej przyrody; 

 zapoznanie z zasadami bezpiecznego i interesującego spędzania czasu 

podczas górskich wędrówek. 

 

Formy pracy: 

 

 zadania edukacyjne z cała grupą przy wykorzystaniu aktywizujących 

metod pracy; 

 sytuacje edukacyjne z grupką dzieci oraz indywidualne; 

 wycieczki do ośrodków edukacyjnych KPN; 

 propagowanie idei ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego 

przez człowieka. 
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Metody pracy: 

 

Realizując program należy opierać się na stosowaniu aktywnych metod 

poznania środowiska. Większość zadań może być realizowana:  

 

- w grupie, co wiąże się z nabywaniem u dzieci umiejętności pracy  

z innymi, komunikowania się; 

 

- lub indywidualnie, dzięki czemu każdy uczestnik może w maksymalny sposób 

rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności.  

 

 

Podczas różnych sytuacji edukacyjnych wykorzystywane będą metody, 

które pozwalają wszystkim przyswajać wiedzę, rozwijać twórczość, wyrażać 

ekspresję oraz pobudzać dziecięcą wyobraźnię. Będą to zabawy, gry 

dydaktyczne obserwacja, pokaz, prelekcja multimedialna, przekaz słowny 

działania rozwiązywanie zadań według własnego pomysłu przykład osobisty 

dorosłych, doświadczenia. 

 

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z obostrzeniami 

wynikającymi z pandemii Covid – 19, tematy zajęć będą realizowane przez 

nauczyciela wychowania przedszkolnego, który dostanie od edukatora KPN 

opis (scenariusz zajęć), opisane materiały w formie zdjęć lub prezentacji 

przesłanych elektronicznie.  

 

 

Treści programowe: 

 

1. Spotkanie listopadowe pt.: „Stary niedźwiedź mocno śpi…Czyli jak zwierzęta 

spędzają zimę”  

 

Czy powinniśmy pomagać zwierzętom przetrwać w trudnych zimowych 

warunkach? A może przyroda ma sposób na to, żeby sobie z zimą poradzić? 

Opowiemy o tym, jakie są różne strategie przetrwania zimy przez zwierzęta. 

Czy dokarmianie zwierząt przynosi więcej szkody, czy pożytku. Uświadamianie 

konsekwencji nieumiejętnego pomagania zwierzętom i wpajanie dobrych 

nawyków od najmłodszych lat. 
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2. Spotkanie grudniowe  pt.: Uczymy dzieci jak żyć bez śmieci. 

 

W grudniu czekają nas porządki świąteczne. To świetny pretekst do rozmów 

o segregacji śmieci, o codziennej dbałości o otaczające nas środowisko  

i o ochronie przyrody w najwyższej formie, czyli o parkach narodowych. 

 

3. Spotkanie styczniowe pt.: „Narty suną, sanki jadą, łyżwy znaczą ślad 

zygzaków, czyli poznaj sporty zimowe” 

 

Pretekstem do tematu zajęć jest pora roku - zima. Tematem przewodnim 

będzie saneczkarstwo i historia sań rogatych, jako dawnej, zimowej atrakcji 

Karkonoszy. 

 

Zagadnienia poruszane podczas zajęć to: 

- historia sań rogatych na terenie Karkonoszy, 

- saneczkarstwo, narciarstwo biegowe i zjazdowe dawniej i dziś  

(w Karkonoszach) 

- skoki narciarskie i skocznie w Karpaczu i Szklarskiej Porębie,  

- inne dyscypliny sportów zimowych w Polsce i na świecie.  

 
 

4. Spotkanie lutowe pt.: „Sowa mądra głowa” – czy sowy to rzeczywiście 

najmądrzejsze ptaki? 
 

Lutowe zajęcia poświęcone będą sowom. Pokażemy jak wyglądają różne 

gatunki sów, czym odróżniają się od siebie. Opowiemy czym się odżywiają, 

jakie mają zwyczaje, czemu w bajkach zawsze są uważane za mądre ptaki i 

czy tak jest w rzeczywistości.  

 

 

5. Spotkanie marcowe  pt.: „Nie bój żaby” 

 

W marcu w przyrodzie zagości wiosna i w związku z tym obserwacje 

przyrodnicze będą jeszcze ciekawsze. Opowiemy o zwyczajach płazów,  

o gatunkach jakie możemy spotkać w Polsce. 
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6. Spotkanie kwietniowe :  „ W góry, w góry miły bracie, tam przygoda czeka 

na Cię” 

Kwiecień to już czas kiedy robi się coraz ładniej, czas wycieczek i pikników 

na łonie natury. Dlatego poruszymy zagadnienia takie jak przygotowanie do 

górskiej wędrówki, poznanie wyposażenia turysty górskiego, zasady 

bezpieczeństwa i właściwego zachowania się na terenie cennym przyrodniczo. 

 

7. Spotkanie majowe: Dzieci odwiedzają nas w naszych ośrodkach 

edukacyjnych ( o ile sytuacja związana z Covid-19 na to pozwoli). 

 

Marta Kubisiak  

Aleksandra Trytek  

 

 


